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ПЕРЕДМОВА 

Проблеми стану довкілля, його погіршення, необхідність активізації ді-
яльності щодо зниження антропогенного навантаження на природне середо-
вища сьогодні є актуальними та обговорюваними на різних щаблях. 

Дослідженню різних аспектів природоохоронної діяльності присвячено 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, розв'язання питань на 
державному рівні розглядається в роботах Б. Данилишина, М. Долішнього, 

В. Шевчука, на регіональному - 3. Герасимчук, В. Кравців, С Харічков; 
питанням нормативно-правового характеру присвячено дослідження Н. 
Малишевої, О. Хилько, Ю. Шемшученка, управлінського - Т. Галушкі-ної, 
А. Садекова, О. Теліженка та ін. Методологічно-філософські підходи до 
проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища 
висвітлені у роботах В. Вернадського, О. Генісаретського, Г. 

Щедро-вицького. 
Узагальнення досліджень науковців та усвідомлення того, що подаль-

ший розвиток суспільства неможливий без урахування інтересів природи, 
без збереження біосфери, призвело до ідеї висвітлення системи природоохо-
ронної діяльності та виділення передумов для пошуку нових 
організаційно-технологічних підходів до здійснення природоохоронної 

роботи. 
Ефективна організація природоохоронних робіт неможлива без знання її 

технологічних аспектів. Саме тому вивчення наукових основ технології і 
організації природоохоронної діяльності конче необхідно майбутнім фахів-
цям. 

Система підготовки кваліфікованого вчителя повинна враховувати той 

факт, що в майбутньому він буде працювати в системі освіти - від окремого 
навчального закладу до галузевих і загальнодержавних органів освіти і науки. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дис-
ципліни є самостійна робота студентів з літературою, матеріалами міжнарод-
них екологічних організацій, національних природоохоронних органів 

окремих країн, документами Міністерства екології та охорони навколиш-
нього природного середовища України. 

Мета підручника - дати майбутньому фахівцю цілісне уявлення про сис-
тему природоохоронної діяльності; закласти основи з теорії та практики 
організації природоохоронних робіт, технологічних аспектів природоохо-

ронних акцій; показати основні шляхи їх ефективного здійснення. 
У підручнику розкрито: теоретико-методологічні основи оптимальних 

технологій охорони навколишнього природного середовища, предмет, 
мету і завдання природоохоронної діяльності на сучасному етапі; місце 
природоохоронної роботи в системі наук; основні елементи механізму 
природокористування та роль організації природоохоронної діяльності в 

цій системі; сучасні методи і діюча організаційна структура управління 
природоохорон- 
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ною діяльністю на державному і регіональному рівнях, позитивні й негатив-
ні аспекти цієї системи; організацію регіональних природоохоронних про-
грам та методи підвищення їх економічної ефективності. 

Рекомендований підручник ознайомить читача з сучасними формами 
природоохоронної діяльності, різними формами і методами природоохорон-
ної роботи, прикладами природоохоронних проектів, акцій, тощо. Крім того, 
запропоновані організаційні та технологічні аспекти природоохоронних 
заходів розраховані для практичного використання їх при розробці іннова-
ційних форм природоохоронної роботи. 

Підручник адресовано вчителям біології, класним керівникам, вихова-
телям, працівникам будинків дитячої творчості та інших позашкільних 
навчальних закладів, керівникам гуртків, факультативів, всім, хто вболіває 
за природу рідного краю, збереження земного світу Землі. 
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